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Förord

Att ha god kunskap om branschen är förstås viktigt för alla aktörer på bok
marknaden. På så sätt kan bättre beslut fattas. Men statistiken är inte enbart viktig
för oss. Även samhället i stort har stor glädje och nytta av att veta hur utgivningen
och försäljningen av böcker utvecklas, hur nya format etableras och växer medan
andra tappar i betydelse och vilka regionala skillnader det finns.
Våra branschföreningar ansökte under våren 2017 om, och fick beviljat, stöd
från Tillväxtverket för att som ett avgränsat projekt ytterligare utveckla bok
försäljningsstatistiken, vilken sjösattes redan 2012. Det ser vi som ett tecken på att
det vi gör uppmärksammas och kan bidra till att kloka beslut fattas såväl i bokbranschen som av offentliga aktörer. Bokförsäljningsstatistiken borde, vid sidan
av annan statistik rörande till exempel utlåning och skolresultat, kunna ge viktiga
insikter när politiska beslut ska fattas i stat och kommun.
I årets rapport redovisas på samma sätt som tidigare år återförsäljarnas
försäljning av böcker i såväl kronor som i antal sålda exemplar i olika försälj
ningskanaler, litteraturgenrer och bokformat. Branschröster beskriver närmare
vad statistiken visar i praktiken och några fördjupningskapitel ger mer kunskap
om barn- och ungdomslitteraturen, bokrean och snittprisernas utveckling. Dess
utom återfinns förteckningar över de mest sålda titlarna under 2017.
Statistiken omfattar cirka tre fjärdedelar av all försäljning av allmänlitteratur till
slutkonsument i Sverige. Abonnemangstjänsterna, som tillhandahåller ljud- och
e-böcker strömmande och nedladdningsbart, omfattas inte av grundmaterialet
men ingår i underlaget där så särskilt anges. Vår förhoppning är att dessa tjänster
inom kort ska komma med, liksom fler bokhandlar, så att statistiken blir än mer
komplett.
Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, samman
ställer och analyserar sedan flera år försäljningsstatistiken. Han är också upphovs
man till denna rapport. Vi är mycket tacksamma över samarbetet med Erik och
den stora kunskap han tillför vårt statistikarbete.
Stockholm den 20 februari 2018
Mats Ahlström 			Kristina Ahlinder				
Svenska Bokhandlareföreningen

Svenska Förläggareföreningen 				
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Statistiken i huvuddrag

Starkt växande digitala abonnemangstjänster och minskande försäljning
i fysisk bokhandel

Den totala bokförsäljningen räknad i kronor, inklusive ett separat dataunderlag från digitala abonnemangstjänster (BookBeat, Nextory och Storytel), ökade
med 4,2 procent under 2017 jämfört med 2016. Denna ökning motsvarade 169
miljoner kronor. I det ordinarie dataunderlaget, som utgörs av majoriteten av
återförsäljarna inom fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel, var försäljningen helt oförändrad, 0,0 procent, att jämföra med de
digitala abonnemangstjänsternas ökning på 50,1 procent.
I det ordinarie dataunderlaget är det också digitala återförsäljare som har haft
bäst marknadsutveckling. Kanalen Internetbokhandel/bokklubbar, vars försäljning
till största del utgörs av internetbokhandeln, ökade med 5,0 procent. Den fysiska bokhandeln minskade med 4,5 procent, en minskning som var något mindre
än föregående år. Utvecklingen befäster Internetbokhandel/bokklubbar som den
största försäljningskanalen. Den minsta försäljningskanalen, Dagligvaruhandel, minskade med 11,2 procent. Jämfört med föregående år var den procentuella
minskningen under 2017 dubbelt så stor.
Bland litteraturgenrerna ökade försäljningen av Humaniora (motsvarande
7,9 procent), Barn och ungdom (motsvarande 3,6 procent), Deckare och spänning
(motsvarande 0,7 procent) och Utländsk litteratur (motsvarande 0,1 procent).
Mat och dryck var oförändrad medan alla övriga genrer minskade. Den största
minskningen både räknat i kronor och i procent stod Populär facklitteratur för,
vars minskning var 6,3 procent eller över 26 miljoner kronor. Även Skönlitteratur
minskade kraftigt med 4,9 procent eller nära 25 miljoner kronor. En förklaring till
att Humaniora ökat under 2017 är att den bäst säljande facklitterära boken år 2017,
Hur jag lärde mig förstå världen av Fanny Härgestam och Hans Rosling, kategoriseras som Humaniora. Även de bästsäljande titlarna Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater av Thomas Erikson sorteras under samma kategori.
Barn och ungdom skiljer sig från andra genrer genom att den uppvisat en långvarig och konsekvent försäljningsökning. Den procentuella ökningen var något
större än föregående års ökning. Den långvarigt ökande försäljningen är intressant att notera eftersom ökningen sker från redan höga nivåer.
Den totala försäljningen av antalet sålda exemplar minskade bland ordinarie
försäljningskanaler med totalt 1,0 procent. Att det skett en total minskning i volym
men inte i försäljningskronor visar på svagt ökande snittpriser, vilket i sin tur kan
bero på att priser de facto höjts, att konsumenter köpt dyrare typer av böcker, eller en kombination av detta. Den totala minskningen om 1,0 procent motsvarar
308 000 böcker. Framför allt minskade försäljningen av antalet sålda exemplar i
kanalerna Fysisk bokhandel och Dagligvaruhandel. I Fysisk bokhandel såldes 3,9
procent färre böcker under 2017, motsvarande 467 000 stycken. Dagligvaruhandel
sålde 9,6 procent färre böcker, motsvarande 441 000 stycken. Internetbokhandeln/
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bokklubbar ökade sin försäljning i antal böcker med 4,6 procent, vilket motsvarar
en ökning med 599 000 exemplar. Att minskningen varit mindre mätt i antal sålda
exemplar än i kronor visar att det genomsnittliga priset per såld bok ökat något i
dessa kanaler.
De digitala abonnemangstjänsterna har en annan affärsmodell än traditionella
försäljningskanaler. Istället för att köpa ett exemplar av en bok köps istället rättigheten att läsa eller lyssna på böcker i digitalt format under en viss tid. I denna
kanal ökade det totala antalet lyssnade/lästa digitala böcker med 64,8 procent. Om
lyssnade/lästa böcker likställs med försäljningen av antalet sålda exemplar hos ordinarie försäljningskanaler uppgår den totala ökningen av antalet sålda böcker till
13,0 procent.
I denna rapport redovisas årstopplistor för Skönlitteratur, Facklitteratur, Barn
och ungdom, Pocket, Ljudbok och E-bok. Dessa topplistor avser försäljning räknat i
antal exemplar och inte i kronor. Den bäst säljande skönlitterära titeln var Mannen
som sökte sin skugga av David Lagercrantz. Den bäst säljande facklitterära boken
var Hur jag lärde mig förstå världen av Fanny Härgestam och Hans Rosling och
den bäst säljande titeln inom Barn och ungdom var Martin Widmarks Slottsmysteriet. Martin Widmark har fem placeringar av tjugo på årstopplistorna för Barn och
ungdom, vilket saknar motsvarighet bland andra författare.
Denna större årsrapport redovisar helårsförsäljning i olika försäljningskanaler, genrer och format, räknat i kronor och i antal sålda exemplar. Därtill ägnas
fördjupningskapitel åt barn- och ungdomslitteratur, bokrean och genomsnittliga
priser per såld bok.
Det kan noteras att momssatsen för strömmande och nedladdningsbara böcker är 25 procent, till skillnad från övriga bokformat som har momssatsen 6 procent. Regeringen gav den 25 januari 2017 besked om att man avser att sänka momsen på digitala böcker till 6 procent så snart EU beslutar om att göra detta möjligt
för medlemsländerna.

Kort om rapportens bakgrund och begränsningar

Denna rapport presenterar statistik baserad på den mest omfattande datainsamlingen av svensk bokförsäljning från återförsäljare som någonsin har gjorts i
Sverige. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står
bakom rapporten och datainsamlingen har skett via Bokinfo. Datainsamlingen
uppskattas omfatta cirka tre fjärdedelar av all allmänlitteratur som säljs i Sverige.
Uppgiftslämnarna är majoriteten av återförsäljare inom fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och dagligvaruhandel och finns namngivna i rapportens slut, se bilaga 6A.
En utförligare beskrivning av hur försäljningsdata har samlats in och vilka begränsningar som finns i dataunderlaget återfinns i kapitel 5 under rubriken Bokförsäljningsstatistikens bakgrund och metod.
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Kortfattat kan poängteras att Bokförsäljningsstatistiken inte bygger på ett
slumpmässigt urval av aktörer och att det inte kan uteslutas att det finns systematiska skillnader mellan de uppgiftslämnare som ingår respektive inte ingår i
dataunderlaget.
Kategoriseringar av genre och format följer Bokinfos på förhand givna standarder (se bilaga 6B för detaljer). Det kanske mest relevanta att notera är att genren Utländsk litteratur och formatet Utländsk utgivning innehåller många olika
typer av utländska böcker. Det är således inte möjligt att presentera en närmare
analys av i vilken omfattning denna utgivning utgjorts av genrer som t.ex. deckare
eller barn- och ungdomslitteratur eller i format som inbundet eller pocket.
För tredje gången redovisar Bokförsäljningsstatistiken försäljning hos digitala
abonnemangstjänster. Denna statistik bygger på ett separat insamlat dataunderlag
från BookBeat, Nextory och Storytel och redovisas under kanalförsäljning (se 1A
och 2A). Arbete pågår för ansluta dessa tre aktörer till det ordinarie dataunderlaget och ambitionen är att dessa aktörer kommer att vara anslutna till nästa rapport. Observera att alla jämförelser av genrer och format i rapporten alltså utgår
från ordinarie försäljningskanaler och därför inte inkluderar försäljning från digitala abonnemangstjänster.
Benämningarna skönlitteratur och facklitteratur som används i årstopplistorna är bredare än när samma benämningar används i genrejämförelser. I årstopplistorna inrymmer skönlitteratur inte bara varugrupperna för genren Skönlitteratur,
utan även varugrupperna för genren Deckare och spänning och Utländsk litteratur. Benämningen facklitteratur i årstopplistorna inrymmer inte bara varugrupperna för genren Facklitteratur, utan även varugrupperna för Humaniora, Populär
facklitteratur, samt Mat och dryck. Årstopplistorna för olika format inrymmer alla
slags genrer inom det ifrågavarande formatet. Observera även att årstopplistorna
inte inkluderar försäljning från digitala abonnemangstjänster.
I det kontinuerliga förbättringsarbetet med dataunderlaget och arbetet med att
framställa rapporter kring underlaget finns en ambition att få alltfler uppgiftslämnare att ansluta med fullständig och konsekvent försäljningsdata. Historisk försäljningsstatistik kan därför komma att justeras i kommande rapporter när uppgiftslämnare tillkommer.

Kartläggningen av bokförsäljningen fortsätter

Svenska Förläggareföreningen har sedan 1970-talet producerat statistik över förlagens utgivning och försäljning. Denna rapports betydligt yngre statistik över
försäljningen i nästa led, hos återförsäljarna, ger en kompletterande och fördjupande bild av bokbranschens förändringar.
Bokförsäljningsstatistiken kommer fortsatt att kartlägga branschens utveckling och avsikten är att både utöka antalet uppgiftslämnare och förbättra möjligheterna till detaljerade och konsekventa jämförelser över tid. I takt med att det
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statistiska underlaget växer och omfattar längre tidsperioder hoppas vi kunna ge
en bild av både strukturella och cykliska förändringar.
Det pågående arbetet som branschorganisationerna och marknadens aktörer
utför är långsiktigt. Många väntar sig att bokbranschen kommer att stå inför intressanta förändringar kopplade till teknikutveckling, nya marknadsaktörer och
förändrade medievanor. Bokförsäljningsstatistiken kommer därför att spela en
viktig roll när det gäller att redogöra för de allra senaste av dessa tendenser.

English Summary

This report presents the most comprehensive data collection to date on Swedish
book sales in different market channels. It is produced by The Swedish Booksellers Association and The Swedish Publishers Association and covers the period
2016 to 2017.
During this time period, the total book sales in traditional market channels
have remained unchanged in terms of turnover. In volume, the total sales in traditional market channels decreased 1,0 percent in 2017.
However, if actors in the niched digital market channel mainly selling audiobooks on a subscription basis are included in the total market, the total book sales
increased with 4,2 percent. This market channel has had a market growth amounting to 50,1 percent in the last year.
There are notable differences between market channels. Physical bookstores decreased their sales in contrast to Internet bookstores/Book clubs. In 2017, the decreased turnover for Physical bookstores amounted to 4,5 percent whereas Internet
bookstores/Book clubs saw an increase amounting to 5,0 percent. Grocery stores
experienced a decline in sales. In 2017, the turnover for this market channel decreased 11,2 percent.
The average retail price of the books sold increased slightly in 2016 with 1,0
percent, from 123 to 125 SEK.
The Swedish Booksellers Association and The Swedish Publishers Association
will continuously gather and present data about the Swedish book market. Many
anticipate that these markets will experience substantial changes due to technological advancements, new market actors and changes in media consumption.
Future reports will shed light on both short-term and long-term developments in
this market.
This report is published with generous support from The Swedish Agency for
Economic and Regional Growth.
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Röster från branschen

I samband med denna rapports sammanställning har fyra branschrepresentanter
intervjuats för att ge sina synpunkter på bokmarknadens utveckling under det
gångna året.
Maria Hamrefors, vd för Akademibokhandeln, talar om ett digitalt skifte samtidigt som hon beskriver hur bokbranschen alltid har varit stadd i ständig förändring.
”Det är tydligt att det just nu sker en utveckling mot digitala abonnemangstjänster, men
förskjutningen till förmån för försäljning på internet i stort har pågått under tjugo års tid.
Vi är en stor aktör som känner igen oss i den här utvecklingen och arbetar för att finnas
där kunderna finns och ha ett attraktivt erbjudande. Därför arbetar vi både med fysisk
bokhandel och internetbokhandel och lanserar inom kort en digital abonnemangstjänst.”

Hon beskriver hur bokbranschen, där digitaliseringen av försäljningskanaler
skedde tidigare och med större genomslagskraft, skiljer sig från många andra
branscher.
”Bokhandeln var först ut att se effekterna av e-handelns framväxt och internetbaserad
försäljning fick snabbt en riktigt stor marknadsandel. Kanalen har ju tagit över halva
marknaden. Det finns ingen annan del av detaljhandeln där det har gått så långt. Nu ser vi
en andra våg av internetförsäljning av kläder, elektronik, mat, byggvaror och annat. Där
har vi en förändring i konsumentbeteende som också påverkar oss.”

Den fysiska bokhandeln minskar sin försäljning av böcker med 4,5 procent under
2017. Året innan var försäljningsminskningarna ännu något större. Maria Hamrefors ser dock inte alltför mörkt på den fysiska bokhandelns framtid.
”Det finns många förklaringar till den minskande försäljningen i den fysiska bokhandelskanalen. Ett antal mindre boklådor har lagts ned och även Akademibokhandeln har lagt
ned olönsamma butiker, och detta syns i statistiken. Nedgången får också ses i ljuset av
att detaljhandeln generellt har haft utmaningar med konkurrens från e-handel. Viktigast
är dock att intresset för att läsa inte minskar även om digitaliseringen påverkar i vilka
format vi läser och i vilka kanaler vi handlar. Samtidigt tror jag att det är avgörande att
fysisk bokhandel också har ett digital erbjudande och finns på nätet, för att fortsätta att
vara relevant för kunderna.”

Camilla Silfvenius är Head of Content på Nextory och har arbetat länge i bokbranschen i ett flertal olika roller både i återförsäljarled och förlagsled. Nextory
kan se tillbaka på 2017 som ett framgångsrikt år med stor tillväxt. Under året
tredubblade företaget sitt medlemsantal. En av Camilla Silfvenius arbetsuppgifter
är att utveckla och förbättra läs- och lyssnarupplevelsen i den digitala abonnemangstjänsten.
”Det är väldigt spännande att vara med i utvecklingen av de här tjänsterna. På Nextory
har vi under året satsat mycket på e-boken och läsning för barn och unga. Vi ser vilken
betydelse god läsförmåga har för vår demokrati och tycker att det är viktigt att inte all
läsning flyttas till ljudboken. Vi har till exempel arbetat med att utveckla formatet ’Läsa
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& Lyssna’ för barn, där du kan bläddra i en bok och dessutom få den uppläst. Vi är bara i
början när det gäller hur formaten kan utvecklas. Vi vill generellt hela tiden ligga i framkant så att våra kunder kan få en bättre läsupplevelse”, säger Camilla Silfvenius.

Camilla Silfvenius beskriver hur beteendeförändringar i samhället i stort främjar de digitala abonnemangstjänsternas tillväxt. Kunder som redan abonnerar på
film via till exempel Netflix eller musik via Spotify förstår hur den digitala tjänsten fungerar. Hon säger att människor har blivit vana vid att ständigt vara uppkopplade via sina smartphones och hur bekvämt det är att alltid till exempel ha
tillgång till ett helt bibliotek.
”Beteendemönster kan förändras snabbt. Att ha allting tillgängligt är ett ganska nytt fenomen. Det tror jag generellt har påverkat framväxten av olika typer av digitala abonnemangstjänster. E-bokens format handlar också väldigt mycket om vanor. Det är en
ny vana att läsa digitalt. Jag har läst väldigt många fysiska böcker i mitt liv, men när jag
istället började läsa e-böcker insåg jag många fördelar: bland annat att det går att byta
bakgrund, läsa i mörker, anpassa textens storlek och att jag alltid har böcker tillgängliga”,
säger Camilla Silfvenius.

Både Camilla Silfvenius och Niclas Sandin, vd på BookBeat, talar om skillnader
mellan affärsmodellen för digitala abonnemangstjänster och andra försäljningskanaler. En skillnad är att digitala abonnemangstjänster i högre utsträckning än
andra försäljningskanaler ofta vänder sig till grupper som inte är storkonsumenter av böcker sedan tidigare. Särskilt ljudboksformatet har skapat nya kundgrupper. Båda poängterar att digitala abonnemangstjänster i högre utsträckning än andra försäljningskanaler aktiverar olika författares backlistproduktion, vilket kan
vara till gagn för författare och förlag som på så sätt inte blir lika beroende av sina
nyheter. Niclas Sandin ger ett exempel från det gångna året när Camilla Läckberg
kom ut med deckaren Häxan. Månaden efter releasen ökade lyssningen på hennes backlist med 450 procent. Likaså ökade lyssningen på Emelie Schepps backlist
med över 1000 procent efter att författaren publicerat en ny titel i augusti 2017. Ett
annat utmärkande drag för affärsmodellen i digitala abonnemangstjänster är att
intäkter inte har samma säsongsvariation som för böcker sålda styckvis.
”Tillväxten av främst ljudböcker gör att bokmarknaden står sig stark i konkurrens med
annan digital media som Spotify och Netflix och lyssnarna visar en ännu högre betalningsvilja för böcker, upp till 200 kronor per månad. Även grupper som tidigare kanske inte läste så mycket böcker har nu börjat lyssna. I snitt lägger våra användare cirka 20 timmar på
ljudböcker, vilket motsvarar strax över två böcker, per månad. På ett helår blir det rätt höga
siffror. Jag har svårt att se att det någonsin har funnits så många svenskar som lagt över
2 000 kr och 240 timmar på böcker per år som de gjorde under 2017. Känns som ett styrkebesked för hela branschen som är mitt i en stor omställning där vi inte bara konkurrerar mellan branschens egna kanaler”, säger Niclas Sandin.
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Catrine Christell är vd och förlagschef på Opal. Förlaget har sedan starten 1973
haft en inriktning mot barnböcker. Under 2017 startade förlaget ett imprint, Vox
by Opal, som vänder sig till unga vuxna. Hälften av förlagets intäkter kommer
från utlandsförsäljning. Böckerna om Pettson och Findus av Sven Nordquist säljs
exempelvis på 54 språk. Även Inga Borgs böcker om Plupp som började publiceras från mitten av 1950-talet och framåt, säljer fortfarande väldigt bra, även om det
är i mindre upplagor än böckerna om Pettson och Findus. Catrine Christell berättar att böckerna om Plupp är utgivna på flera minoritetsspråk i Sverige och har
blivit föremål för en musikal på samiska. Serien framstår därtill som ovanligt före
sin tid. Den könsneutrala karaktären Plupp är mycket mån om naturen och har
fått förnyad aktualitet när allt större massmedialt utrymme ägnas åt miljömässig
hållbarhet och ekologisk mångfald. Många fjällstationer köper in och marknadsför böckerna och i Storhogna finns en promenad för barn med Plupp som tema.
Att många av de bäst säljande barn- och ungdomsböckerna ingår i serier förvånar inte Catrine Christell. Hon säger att hon tror att det till delar är ett resultat
av att de stora förlagen lägger stora resurser på marknadsföring och försäljning för
att få bra utrymmen i exempelvis den fysiska bokhandeln. Även om hon tycker att
de serier som i dag säljer väldigt bra i serieformat generellt håller en mycket hög
kvalitet, menar hon att det finns andra serier med hög kvalitet från andra förlag
som inte riktigt kan tävla om samma utrymme och uppmärksamhet.
”De förlag som har stora försäljningsorganisationer premierar försäljning av serier. Vi
själva arbetar i dag mycket mer med PR, marknadsföring och försäljning än vad vi gjorde
för ett decennium sedan. Vi börjar arbeta med marknadsföring och PR av en bok redan
innan den är utgiven, vilket vi inte gjorde förut. Men det är en utmaning för mindre förlag
att marknadsföra och sälja serier i den fysiska bokhandeln. Inköparna gör det lätt för sig
och köper in kända författarskap och etablerade serier istället för att prova nya. Dessa serier kan få särskilda bord i bokhandeln, frontade och uppställda i travar, medan nya serier
eller böcker bara får en rygg i en bokhylla i butiker som kanske köper in ett eller två exemplar. Det är klart att kunderna har svårare att hitta till de senare, mer okända titlarna.”

Hon noterar också att den svenska försäljningen av barn- och ungdomsböcker
är väldigt inriktad mot svensk litteratur. Om efterfrågan var större på utländsk
litteratur hade förlaget gärna gett ut fler översatta titlar, eftersom det finns många
bra utländska böcker som aldrig översätts av ekonomiska skäl. Ett större inslag av
sådana böcker, menar hon, skulle berika barnboksutgivningen i Sverige.
Catrine Christell ser att digitala abonnemangstjänsterna är populära och omtyckta bland författarna, även om de inte genererar så mycket pengar. En utveckling som går emot marknaden som helhet är att förlaget med stor framgång satsat
på fysiska ljudböcker för barn. En äldre titel om Pettson och Findus publicerades
som en fysisk bok med medföljande ljudbok på CD under 2017 och sålde i nära
20 000 exemplar under en höst. Att försäljningen av barn- och ungdomsböcker
ökat de senare åren ser hon som ett resultat av flera samverkande faktorer.
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r ö st e r fr å n br a n s c h e n

”En orsak är att vi har haft en diskussion om fallande resultat i Pisaundersökningen som
har hängt kvar. Det är fler föräldrar och mor- och farföräldrar som är medvetna och angelägna om att barn behöver en god läsförmåga och att det är så viktigt att man lär sig
språket. Det finns också många bra satsningar på barns läsförmåga i skolor och andra
organisationer. En annan orsak är att vi ser att fler aktörer ger sig in i barnboksutgivning.
Det kommer ut många fler titlar nu än vad det gjorde tidigare. Vi själva gav ut 65 titlar
förra året vilket är 15 fler än vad vi brukar ge ut.”

Ett syfte med att intervjua representanter från olika delar av bokbranschen är att
kontextualisera de förändringar som försäljningsstatistiken visar. Till statistikens
styrkor hör att tydligt visa hur försäljningen förändras, men den förklarar i mindre utsträckning varför dessa förändringar sker. Branschorganisationerna hoppas
därför att statistiken kan fungera som ett underlag till fortsatt diskussion om försäljningsförändringarnas orsaker.
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1. Bokförsäljning i kronor under 2016 och 2017

Minskad försäljning i fysisk bokhandel och ökad försäljning via internet

Den totala försäljningen räknat i kronor i det ordinarie dataunderlaget var oförändrad under 2017 jämfört med 2016. Det ordinarie dataunderlaget utgörs av
majoriteten av aktörer i fysisk bokhandel, internetbokhandel, bokklubbar och
dagligvaruhandel. Ett separat dataunderlag från digitala abonnemangstjänster
(BookBeat, Nextory och Storytel) har insamlats utöver det ordinarie dataunderlaget. Inklusive digitala abonnemangstjänster visar försäljningen en uppgång motsvarande 4,2 procent eller 169 miljoner kronor.
Kanalen Internetbokhandel/bokklubbar ökade sin försäljning med 5,0 procent
eller 97 miljoner kronor. Fysisk bokhandel minskade sin försäljning med 4,5 procent under samma period, motsvarande 63 miljoner kronor. Dagligvaruhandel
minskade sin försäljning med 11,2 procent eller knappt 34 miljoner kronor.
Genrerna Humaniora, Barn och ungdom, Deckare och spänning samt Utländsk
litteratur ökade sin försäljning. Humaniora ökade mest, motsvarande 7,9 procent
eller 43 miljoner kronor. Mat och dryck var oförändrad. Övriga genrer minskade.
Populär facklitteratur var den genre som minskade mest, både räknat i kronor
och i antal procent. Kategorin minskade med 6,3 procent eller drygt 26 miljoner
kronor. Skönlitteratur minskade likaså kraftigt med 4,9 procent eller nära 25 miljoner kronor.
Den största procentuella ökningen bland formaten under 2017 är Digitala ljudböcker som ökade med 11,7 procent. Observera dock att digitala abonnemangstjänster inte omfattas av denna genrejämförelse och att försäljningsökningarna i
dessa kanaler var mångdubbelt större.
Det omsättningsmässigt största formatet, Inbundet, var i stort sett oförändrat. Det omsättningsmässigt näst största formatet, Övriga format (där exempelvis
danskt band, häftade böcker, kartonnage och storpocket ingår), ökade sin försäljning med 2,7 procent. Försäljningen av Pocket minskade 3,6 procent.
Den största procentuella försäljningsminskningen bland formaten stod Fysiska ljudböcker för. Försäljningen av detta format minskade med 25,0 procent.
Observera att detta avser fysiska ljudböcker, d.v.s. ljudböcker sålda på ett fysiskt
lagringsmedium, och inte digitala ljudböcker som säljs i strömmande och nedladdningsbar form. I ljuset av att digitala format visar en stark marknadstillväxt
genom digitala abonnemangstjänster och att fysiska ljudböcker minskat i många
år kan det vara motiverat att tala om ett teknikskifte där fysiska ljudböcker fasas ut
och ersätts av strömmande och nedladdningsbara digitala ljudböcker.
Den totala försäljningen uppdelad per månad 2016 och 2017 visar en försäljningsminskning för sex av tolv månader. Under den omsättningsmässigt viktigaste månaden, december, minskade försäljningen med 0,9 procent. Den största
försäljningsminskningen under 2017 skedde i februari, motsvarande 5,8 procent.
Det kan dock ställas i relation till att februari var den månad med störst försäljningsökning året dessförinnan.
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1 A. Försäljning 2016 och 2017 uppdelad per kanal
Försäljning (TSEK)
5 000 000
2017
4 000 000

2016

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Fysisk
bokhandel

Internetbokhandel/
bokklubbar

Kanal		

Dagligvaruhandeln

Totalt i
Digitala
Totalt inkl.
ordinarie abonnemangsdigitala
dataunderlag
tjänster*
abon.tjänster

2016

2017

Förändring

Fysisk bokhandel		

1 402 730

1 339 367

-4,5 %

Internetbokhandel/bokklubbar

1 950 233

2 046 932

+ 5,0 %

Dagligvaruhandel		
Totalt i ordinarie dataunderlag
Digitala abonnemangstjänster*
- varav e-böcker		
- varav digitala ljudböcker

300 380

266 662

-11,2 %

3 653 343

3 652 960

- 0,0 %

339 088

508 830

+ 50,1 %

18 156

35 747

+ 96,9 %

320 932

473 083

+ 47,4 %

3 992 431

4 161 790

+ 4,2 %

Totalt (inklusive digitala
abonnemangstjänster)		

Diagram 1 a och tabell 1 a: Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under tidsperioden 1 januari till
31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
* Digitala abonnemangstjänster ingår inte i det ordinarie dataunderlaget denna rapport bygger på.
Bookbeat, Nextory och Storytel har dock lämnat statistik separat. Observera att dessa aktörers försäljning inte ingår i kommande jämförelser av genrer och format.
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1 B. Försäljning 2016 och 2017 uppdelad per genre
Försäljning (TSEK)
800 000
2017
700 000
2016

600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Skönlitteratur Deckare
Utländsk
och spänning litteratur

Genre		

Barn och
ungdom

Humaniora

2016

Populär Facklitteratur Mat och
facklitteratur
dryck

2017

Okänd artikel

Förändring

Skönlitteratur		

511 820

486 924

- 4,9 %

Deckare och spänning		

442 215

445 175

+ 0,7 %

Utländsk litteratur		

550 654

551 462

+ 0,1 %

Barn och ungdom		

601 254

622 919

+ 3,6 %

Humaniora		

537 653

580 302

+ 7,9 %

Populär facklitteratur		

413 041

386 852

- 6,3 %

Facklitteratur		

335 392

330 347

- 1,5 %

Mat och dryck		

152 654

152 700

+ 0,0 %

Okänd artikel		

108 660

96 279

- 11,4 %

Totalt		

3 653 343

3 652 960

- 0,0 %

Diagram 1b och Tabell 1b: Försäljning (i TSEK) av olika genrer under tidsperioden 1 januari till
31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
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1 C. Försäljning 2016 och 2017 uppdelad per format

Försäljning (TSEK)
1 500 000
2017
1 200 000

2016

900 000

600 000

300 000

0
Inbundet Pocket Övriga Digital Fysisk
format ljudbok* ljudbok

Format		

E-bok* Utländsk Okänd
utgivning artikel

2016

2017

Förändring

Inbundet		

1 437 855

1 439 848

+ 0,1 %

Pocket		

458 794

442 503

- 3,6 %

Övriga format		

1 088 466

1 117 449

+ 2,7 %

Digital ljudbok*		

10 005

11 171

+ 11,7 %

Fysisk ljudbok		

39 598

29 707

- 25,0 %

E-bok*		

21 923

21 434

- 2,2 %

Utländsk utgivning		

550 654

551 462

+ 0,1 %

Okänd artikel		

46 047

39 387

- 14,5 %

Totalt		

3 653 343

3 652 960

- 0,0 %

Diagram 1 C och Tabell 1 C: Försäljning (i TSEK) av olika format under tidsperioden 1 januari till
31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
* Denna försäljning av strömmade och nedladdningsbara böcker (digitala ljudböcker och e-böcker)
omfattar inte digitala abonnemangstjänsters försäljning. Denna kanals försäljningsökning är betydligt
större, se Diagram 1 a och Tabell 1 a.
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1 D. Försäljning 2016 och 2017 uppdelad per månad

Försäljning (TSEK)
600 000
2017
500 000

2016

400 000
300 000
200 000
100 000
0
Januari Februari

Mars

Månad		

April

Maj

Juni

2016

Juli

Augusti September Oktober November December

2017

Förändring

Januari		

298 371

303 565

+ 1,7 %

Februari		

353 989

333 553

- 5,8 %

Mars		

291 848

296 249

+ 1,5 %

April		

212 652

219 637

+ 3,3 %

Maj		

214 277

221 022

+ 3,1 %

Juni		

248 858

248 450

- 0,2 %

Juli		

227 756

225 520

- 1,0 %

Augusti		

330 598

325 381

- 1,6 %

September		

303 919

297 468

- 2,1 %

Oktober		

290 027

298 645

+ 3,0 %

November		

335 581

343 012

+ 2,2 %

December		

545 467

540 458

- 0,9 %

Totalt		

3 653 343

3 652 960

- 0,0 %

Diagram 1 d och Tabell 1 d: Försäljning (i TSEK) per månad 2017 jämfört med 2016.
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KOLU M N T I T EL
2.
Bokförsäljning i antal exemplar under 2016 och 2017

Minskning av antal sålda böcker i ordinarie försäljningskanaler

Den totala försäljningen räknat i antal sålda exemplar, bland återförsäljare i det
ordinarie dataunderlaget, minskade med 1,0 procent under 2017, att jämföra med
en oförändrad försäljning i kronor. Den totala minskningen motsvarade 308 000
böcker. Framför allt minskade försäljningen i kanalen Dagligvaruhandel. Där såldes 9,6 procent färre böcker än under 2016. Fysisk bokhandel sålde 3,9 procent
färre böcker. Kanalen Internetbokhandel/bokklubbar ökade däremot sin försäljning med 4,6 procent räknat i antal sålda exemplar.
De digitala abonnemangstjänsterna har en annan affärsmodell än andra försäljningskanaler. Istället för att köpa ett exemplar av en bok köps istället rättigheten till att läsa eller lyssna på böcker i digitalt format under en viss tid. I denna
kanal ökade det totala antalet lyssnade/lästa digitala böcker med 64,8 procent. Det
finns uppenbara skillnader mellan ett köp av en fysisk bok och att läsa eller lyssna
på en bok i en digital abonnemangstjänst. Den köpta fysiska boken ägs av personen och kan läsas flera gånger eller inte läsas alls. I digitala abonnemangstjänster mäts konsumtionen av en bok efter hur många gånger den lästs eller lyssnats
på. Om antalet lyssnade/lästa böcker i digitala abonnemangstjänster likställs med
försäljning av sålda exemplar hos ordinarie försäljningskanaler uppgår den totala
ökningen av antalet sålda böcker till 13,0 procent.

Populär facklitteratur minskar med över 10 procent

Den största försäljningsminskningen i antal sålda exemplar bland litteraturgenrerna stod Populär facklitteratur för. Minskningen motsvarar 10,6 procent eller
316 000 böcker. Skönlitteratur minskade sin försäljning i antal sålda exemplar
med 7,2 procent eller 404 000 böcker.
De litteraturgenrer som ökade försäljningen i antal sålda exemplar var Humaniora (7,1 procent), Utländsk litteratur (4,3 procent), Barn och ungdom (3,7 procent) och Facklitteratur (0,6 procent). Som tidigare nämnts är en förklaring till
att Humaniora ökat så kraftigt att de bästsäljande titlarna Hur jag lärde mig förstå
världen, Omgiven av idioter och Omgiven av psykopater räknas till denna kategori.
Bortsett från kategorierna Populär facklitteratur och Okänd artikel visar Mat
och dryck samt Deckare och spänning de största minskningarna av antal sålda exemplar. Det såldes 3,0 procent färre böcker inom Mat och dryck, vilket motsvarar
en minskning med 33 000 exemplar. Föregående år var dock minskningen betydligt större. Deckare och spänning minskade sin försäljning med 2,0 procent, motsvarande 99 000 exemplar. Även denna genre minskade mer föregående år.
Bland formaten visade Fysisk ljudbok den största procentuella minskningen i
antal sålda exemplar. Detta format minskade med 27,7 procent eller 72 000 exemplar. Denna utveckling har pågått under många år och kan illustrera ett teknikskifte där den fysiska ljudboken ersätts av alltfler sålda ljudböcker i strömmande
eller nedladdningsbar form. Inbundet visar en försäljningsminskning i antal sålda
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exemplar med 0,2 procent, att jämföra med en försäljningsminskning i antal kronor med 0,1 procent. Pocket minskade med 4,6 procent räknat i antal exemplar,
vilket kan jämföras mot en försäljningsminskning räknat i antal kronor motsvarande 3,6 procent.
Formatet Digital ljudbok i det ordinarie dataunderlaget ökade med 15,6 procent
medan E-bok minskade med 5,4 procent. Observera att denna statistik inte innefattar försäljning av digitala format hos digitala abonnemangstjänster, där försäljningen av antalet lyssnade digitala ljudböcker och lästa e-böcker ökade med 62,1
procent respektive 115,5 procent. Särskilt intressant är det att notera att e-böcker
minskade i det ordinarie dataunderlaget för andra året i rad, samtidigt som den
kraftigt ökade i digitala abonnemangstjänster. De digitala formaten konsumeras
med andra ord i allt större utsträckning hos digitala abonnemangstjänster. Det
kan vidare noteras att även om e-boken visar en större procentuell ökning än den
digitala ljudboken är den senare det klart största formatet i denna försäljnings
kanal.
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2 A. Sålda volymer 2016 och 2017 uppdelad per kanal

Volym (tusental exemplar)
50 000

2017

40 000

2016

30 000

20 000

10 000

0
Fysisk
bokhandel

Internet- Dagligvaruhandel
bokhandel/
bokklubbar

Kanal		

Totalt

Digitala
Totalt inklusive
abonnemangsdigitala
tjänster* abonnemangstjänster

2016

2017

Förändring

Fysisk bokhandel		

11 867

11 400

- 3,9 %

Internetbokhandel/bokklubbar

13 117

13 716

+ 4,6 %

Dagligvaruhandel		

4 599

4 158

- 9,6 %

Totalt		

29 583

29 275

- 1,0 %

8 007

13 196

+ 64,8 %

413

891

+ 115,5 %

7 593

12 305

+ 62,1 %

37 589

42 471

+ 13,0 %

Digitala abonnemangstjänster*
- varav e-böcker		
- varav digitala ljudböcker
Totalt inklusive digitala
abonnemangstjänster		

Diagram 2 a och Tabell 2 a: Antal sålda böcker (i tusental) i olika kanaler under tidsperioden
1 januari till 31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
* Digitala abonnemangstjänster ingår inte i det ordinarie dataunderlaget denna rapport bygger på.
Bookbeat, Nextory och Storytel har dock lämnat statistik separat. Dessa volymförsäljningar avser lyssnade/lästa digitala böcker inom abonnemangstjänster och skiljer sig på så sätt från försäljningar av
sålda exemplar.
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2 B. Sålda volymer 2016 och 2017 uppdelad per genre

Volym (tusental exemplar)
8 000
2017

7 000

2016

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Skönlitteratur Deckare och
spänning

Genre		

Utländsk
litteratur

Barn och
ungdom

Humaniora

2016

Populär Facklitteratur
facklitteratur

Mat och Okänd artikel
dryck

2017

Förändring

Skönlitteratur		

5 593

5 189

- 7,2 %

Deckare och spänning		

5 012

4 913

- 2,0 %

Utländsk litteratur		

3 004

3 132

+ 4,3 %

Barn och ungdom		

6 685

6 931

+ 3,7 %

Humaniora		

3 253

3 485

+ 7,1 %

Populär facklitteratur		

2 985

2 669

- 10,6 %

Facklitteratur		

1 121

1 128

+ 0,6 %

Mat och dryck		

1 092

1 059

- 3,0 %

Okänd artikel		

837

768

- 8,2 %

Totalt		

29 583

29 275

- 1,0 %

Diagram 2 b och Tabell 2 b: Antal sålda böcker (i tusental) i olika genrer under tidsperioden
1 januari till 31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
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2 C. Sålda volymer 2016 och 2017 uppdelad per format

Volym (tusental exemplar)
12 000
2017
10 000

2016

8 000
6 000
4 000
2 000
0
Inbundet

Pocket

Format		

Övriga
format

Digital
ljudbok*

Fysisk
ljudbok

E-bok*

Utländsk
utgivning

2016

2017

Okänd
artikel

Förändring

Inbundet		

10 335

10 312

- 0,2 %

Pocket		

7 489

7 143

- 4,6 %

Övriga format		

7 524

7 588

+ 0,8 %

Digital ljudbok*		

117

135

+ 15,6 %

Fysisk ljudbok		

258

186

- 27,7 %

E-bok*		

338

320

- 5,4 %

Utländsk utgivning		

3 004

3 132

+ 4,3 %

Okänd artikel		

517

459

- 11,1 %

Totalt		

29 583

29 275

- 1,0 %

Diagram 2 c och Tabell 2 c: Antal sålda böcker (i tusental) i olika format under tidsperioden
1 januari till 31 december 2017 jämfört med samma period 2017.
* Denna försäljning av strömmade och nedladdningsbara böcker (digitala ljudböcker och e-böcker)
omfattar inte digitala abonnemangstjänsters försäljning. Deras volymökningar är betydligt större, se
Diagram 2A och Tabell 2A.
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2 D. Sålda volymer 2016 och 2017 uppdelad per månad

Volym (tusental exemplar)
4 000
2017
3 500
2016

3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
Januari Februari

Mars

Månad		

Januari		

April

Maj

Juni

Juli

Augusti September Oktober November December

2016

2017

Förändring

1 985

1 957

- 1,4 %

Februari		

3 711

3 443

- 7,2 %

Mars		

3 060

2 986

- 2,4 %

April		

1 710

1 788

+ 4,6 %

Maj		

1 791

1 787

- 0,2 %

Juni		

2 307

2 221

- 3,8 %

Juli		

2 217

2 100

- 5,3 %

Augusti		

2 274

2 210

- 2,8 %

September		

2 086

2 070

- 0,8 %

Oktober		

2 096

2 181

+ 4,1 %

November		

2 428

2 541

+ 4,7 %

December		

3 917

3 992

+ 1,9 %

Totalt		

29 583

29 275

- 1,0 %

Diagram 2 d och Tabell 2 d: Antal sålda böcker (i tusental) under olika månader under 2017 jämfört
med 2016.

25

3. Fördjupning

3 A. Fortsatt ökad försäljning av barn- och ungdomsböcker
Tidigare rapporter baserade på Bokförsäljningsstatistiken har rapporterat om
försäljningsframgångar för barn- och ungdomsböcker. Denna positiva utveckling
fortsatte under 2017.
Under 2017 ökade försäljningen av Barn och ungdom sammantaget med 3,6
procent jämfört med 2016 räknat i kronor. Räknat i antalet sålda exemplar ökade
försäljningen med 3,7 procent. Även om ökningen av Barn och ungdom är större
än året innan är den emellertid inte lika hög som vissa andra år under den senaste
femårsperioden, då ökningen varit tvåsiffrig.
Ökningen under 2017 omfattade sex av sju ålderskategorier. Mest ökade kategorin Unga vuxna med 9,0 procent både räknat i kronor och i antalet sålda. Näst
mest ökade kategorierna Barn 3–6 år och Barn 6–9 år, vilka ökade med 5,7 procent respektive 4,4 procent. Den enda ålderskategorin som minskade var Barn
12–15 år som minskade med 11,9 procent räknat i kronor.
Försäljningsframgången för Barn och ungdom under 2017 års bokrea var
mindre än under året i övrigt. Mer om detta följer i nästa fördjupningsavsnitt om
bokrean, se 3B.
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3 A.1. Försäljning av barn- och ungdomsböcker 2016 och 2017 uppdelad per
ålderskategori

Försäljning (TSEK)
2017

700 000
600 000

2016

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Barn 0–3 år

Barn 3–6 år

Ålderskategori		

Barn 6–9 år Barn 9–12 år Barn 12–-15 år Unga vuxna

2016

Okänd
åldersgrupp

2017

Totalt

Förändring

Barn 0–3 år		

62 985

65 347

+ 3,8 %

Barn 3–6 år		

138 209

146 135

+ 5,7 %

Barn 6–9 år		

154 103

160 959

+ 4,4 %

Barn 9-12 år		

147 572

152 488

+ 3,3 %

Barn 12–15 år		

28 228

24 867

- 11,9 %

Unga vuxna		

25 812

28 128

+ 9,0 %

Okänd åldersgrupp		

44 345

44 995

+ 1,5 %

Totalt		

601 254

622 919

+ 3,6 %

Diagram 3 a.1 och Tabell 3 a.1: Försäljning (i TSEK) av barn- och ungdomslitteratur specificerat på
ålderskategori under tidsperioden 1 januari till 31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
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3 A.2. Sålda volymer av barn- och ungdomsböcker 2016 och 2017 uppdelad per
ålderskategori

Volym (tusental exemplar)
8 000
2017
7 000
2016

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
Barn 0–3 år

Barn 3–6 år

Ålderskategori		

Barn 0-3 år		

Barn 6–9 år Barn 9–12 år Barn 12–15 år Unga vuxna

Okänd
åldersgrupp

Totalt

2016

2017

Förändring

922

959

+ 4,1 %

Barn 3-6 år		

1 707

1 823

+ 6,8 %

Barn 6-9 år		

1 812

1 914

+ 5,6 %

Barn 9-12 år		

1 241

1 262

+ 1,7 %

Barn 12-15 år		

270

237

- 12,3 %

Unga vuxna		

256

279

+ 9,0 %

Okänd åldersgrupp		

477

458

- 4,0 %

Totalt		

6 685

6 931

+ 3,7 %

Diagram 3 a.2 och Tabell 3 a.2: : Antal sålda böcker (tusental) i olika kategorier inom barn- och
ungdomslitteraturen under tidsperioden 1 januari till 31 december 2017 jämfört med samma period
2016.
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3 B. Svagt minskande bokrea under 2017
Räknat i kronor minskade försäljningen under bokrean 2017 jämfört med bokrean 2016 med 1,9 procent eller 6 miljoner kronor.
Bland försäljningskanalerna var det enbart kanalen Internetbokhandel/bokklubbar som ökade sin försäljning, vilket även var fallet föregående år. Denna
försäljningskanal ökade försäljningen med 8,2 procent eller 8,5 miljoner kronor.
Minskningen under bokrean var procentuellt störst i kanalen Dagligvaruhandel,
där försäljningen minskade med 14,0 procent under 2017.
Trots den svagt minskande totala försäljningen ökade majoriteten av genrerna
sin försäljning. Humaniora, Barn och ungdom, Utländsk litteratur, Deckare och
spänning samt Facklitteratur ökade.
Försäljningen ökade mest inom Humaniora, motsvarande 5,7 procent eller
drygt 2 miljoner kronor. Barn och ungdom ökade med 1,8 procent eller drygt en
miljon kronor och Utländsk litteratur ökade med 1,6 procent eller drygt en halv
miljon kronor.
Inom Barn och ungdom var det Barn 0-3 år som ökade mest. Denna ökning
uppgick till 5,3 procent. Enbart åldersgruppen Unga vuxna minskade, i alla övriga
åldersgrupper ökade försäljningen.
Populär facklitteratur, Mat och dryck och Skönlitteratur visar störst procentuella minskningar under bokrean. Dessa minskade med 13,4 procent, 9,6 procent respektive 4,8 procent. Räknat i kronor minskade Populär facklitteratur med knappt
6 miljoner kronor och Mat och dryck samt Skönlitteratur med respektive drygt 2
miljoner kronor.
Bland formaten minskade Fysisk ljudbok kraftigt, motsvarande 33,4 procent.
Det är tydligt att ljudböcker sålda på fysiska lagringsmedium i allt högre grad ersätts av digitala ljudböcker som är strömmade eller nedladdade, ofta genom abonnemangstjänster. Både digitala ljudböcker och e-böcker i det ordinarie dataunderlaget minskade sin försäljning under bokrean, motsvarande 2,9 procent och
7,0 procent. Notera, återigen, att denna utveckling under bokrean inte inkluderar
försäljning från digitala abonnemangstjänster.
Med bokrea avses i rapporten branschens stora, årliga bokrea med startdatum
bestämt av Svenska Bokhandlareföreningen. Rean har beräknats från det datumet
och tre veckor framåt. År 2017 startade rean den 22 februari. Försäljningen avser
all försäljning hos återförsäljarna under denna period, även böcker som säljs till
ordinarie pris.
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3 B.1. Försäljning under bokrean 2016 och 2017 per kanal

Försäljning (TSEK)
350 000
2017
300 000
2016
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0

Fysisk
bokhandel

Internetbokhandel/
Bokklubbar

Kanal		

Dagligvaruhandel

Totalt

Bokrea 2016

Bokrea 2017		

Förändring

Fysisk bokhandel		

136 522

131 844

- 3,4 %

Internetbokhandel/Bokklubbar

104 464

113 015

+ 8,2 %

Dagligvaruhandel		

69 140

59 492

- 14,0 %

Totalt		

310 126

304 351

- 1,9 %

Diagram 3 b.1 och Tabell 3 b.1: Försäljning (i TSEK) i olika kanaler under bokrean 2017
(22 februari–14 mars) jämfört med bokrean 2016 (24 februari–15 mars).
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3 B.2. Försäljning under bokrean 2016 och 2017 per genre

Försäljning (TSEK)
70 000

2017

60 000
2016

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Skönlitteratur Deckare och
spänning

Genre		

Skönlitteratur		

Utländsk
litteratur

Barn och
ungdom

Humaniora

Populär Facklitteratur Mat och
facklitteratur
dryck

Okänd artikel

Bokrea 2016

Bokrea 2017

Förändring

42 805

40 757

- 4,8 %

Deckare och spänning		

36 536

36 987

+ 1,2 %

Utländsk litteratur		

32 637

33 167

+ 1,6 %

Barn och ungdom		

64 477

65 617

+ 1,8 %

Humaniora		

41 291

43 656

+ 5,7 %

Populär facklitteratur		

42 732

37 000

- 13,4 %

Facklitteratur		

18 303

18 598

+ 1,6 %

Mat och dryck		

24 450

22 102

- 9,6 %

Okänd artikel		

6 895

6 467

- 6,2 %

Totalt		

310 126

304 351

- 1,9 %

Diagram 3 B.2 och Tabell 3 B.2: Försäljning (i TSEK) av olika genrer under bokrean 2017
(22 februari-14 mars) jämfört med bokrean 2016 (24 februari-15 mars).
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3 B.3. Försäljning av barn- och ungdomslitteratur under bokrean 2016 och 2017
per ålderskategori

20000
15000
10000
5000

Försäljning (TSEK)

0

20 000
2017
15 000

2016

10 000

5 000

0
Barn 0–3 år

Barn 3–6 år

Ålderskategori		

Barn 6–9 år

Barn 9–12 år

Bokrea 2016

Barn 12–15 år

Unga vuxna Okänd åldersgrupp

Bokrea 2017

Förändring

Barn 0–3 år		

8 444

8 895

+ 5,3 %

Barn 3–6 år		

17 214

17 418

+ 1,2 %

Barn 6–9 år		

18 360

18 478

+ 0,6 %

Barn 9–12 år		

10 851

10 987

+ 1,3 %

Barn 12–15 år		

2 103

2 015

- 4,2 %

Unga vuxna		

2 063

2 142

+ 3,8 %

Okänd åldersgrupp		

5 442

5 682

+ 4,4 %

Totalt		

64 477

65 617

+ 1,8 %

Diagram 3 b.3 och Tabell 3 b.3: Försäljning (i TSEK) av barn- och ungdomslitteratur specificerat
på ålderskategori under bokrean 2017 (22 februari–14 mars) jämfört med bokrean 2016
(24 februari–15 mars)..
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3 B.4. Försäljning under bokrean 2016 och 2017 per format

Försäljning (TSEK)
200 000
2017
2016

150 000

100 000

50 000

0
Inbundet

Pocket

Format		

Övriga
format

Digital
ljudbok*

Fysisk
ljudbok

E-bok*

Utländsk
utgivning

Okänd
artikel

Bokrea 2016

Bokrea 2017

Förändring

Inbundet		

160 685

163 875

+ 2,0 %

Pocket		

22 220

19 703

- 11,3 %

Övriga format		

86 150

81 134

- 5,8 %

Digital ljudbok*		

679

659

- 2,9 %

Fysisk ljudbok		

2 641

1 760

- 33,4 %

E-bok*		

1 463

1 361

- 7,0 %

Utländsk utgivning		

32 637

33 167

+ 1,6 %

Okänd artikel		

3 651

2 693

- 26,2 %

Totalt		

310 126

304 351

- 1,9 %

Diagram 3 b.4 och Tabell 3 b.4: Försäljning (i TSEK) av olika format under bokrean 2017
(22 februari–14 mars) jämfört med bokrean 2016 (24 februari–15 mars).
* Denna försäljning av strömmade och nedladdningsbara böcker (digitala ljudböcker och e-böcker)
omfattar inte digitala abonnemangstjänsters försäljning. Se Diagram 1A och Tabell 1A för en överblick
av dessa aktörers helårsförsäljning.
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3 C. Snittprisernas utveckling
Det genomsnittliga priset per såld bok ökade med 1,0 procent under 2017 jämfört
med 2016. År 2016 var snittpriset på alla sålda böcker 123 kronor, att jämföra med
snittpriset 125 kronor på alla sålda böcker 2017.
Det som i rapporten rapporteras som snittpriser har beräknats genom att för
respektive kategori beräkna kvoten av försäljning räknat i kronor och försäljning
räknat i antal exemplar, vilket ger ett genomsnittligt pris per sålt exemplar. Förändringar kan därmed genomgående antingen bero på att priser de facto höjts
eller sänkts alternativt att konsumenter köpt relativt fler eller färre böcker av exempelvis ett dyrare format.
Den största prissänkningen skedde inom kategorin Utländsk utgivning. Där
minskade priserna med 4,0 procent, från ett genomsnittligt pris per såld bok motsvarande 183 kronor under 2016 till ett genomsnittligt pris per såld bok motsvarande 176 kronor under 2017. Eftersom detta format innehåller alla sorters utländska
format (utländska inbundna böcker, utländska pocketböcker, utländska fysiska
ljudböcker, osv.), kan en förklaring till prissänkningen vara att konsumenter exempelvis köpt en större andel utländska pocketböcker 2017 jämfört med 2016.
Formatet Övriga format består av alla svenska ISBN i Bokinfo som inte täcks av
de andra formaten (exempelvis board book, danskt band, excess, flexband, halvfranskt, halvklotband, helklotband, häftad, kartonnage, spiral och storpocket).
Denna kategori ökade sitt genomsnittliga pris från 145 kronor till 147 kronor. Prisförändringar i detta format kan tyda på att konsumenter köpt generellt dyrare typer av format inom denna grupp.
Den största procentuella prisökningen skedde inom kategorin Fysisk ljudbok,
som ökade från 153 kronor till 159 kronor. Denna ökning motsvarar 3,8 procent.
Formatet Digital ljudbok i det ordinarie dataunderlaget visar emellertid en prissänkning, från 86 kronor till 83 kronor. Formatet E-bok i det ordinarie dataunderlaget ökade sitt genomsnittliga pris per såld bok från 65 kronor till 67 kronor.
Observera återigen att priserna för digital ljudbok och e-bok inte omfattar prisförändringar hos digitala abonnemangstjänster.
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3 C. Snittpriser 2016 och 2017 per format

Snittpriser (SEK)
200
2017
150

2016

100

50

0
Inbundet

Pocket

Format		

Övriga
format

Digital
ljudbok*

Fysisk
ljudbok

E-bok*

Utländsk
utgivning

2016

2017

Okänd
artikel

Förändring

Inbundet		

139

140

+ 0,4 %

Pocket		

61

62

+ 1,1 %

Övriga format		

145

147

+ 1,8 %

Digital ljudbok*		

86

83

- 3,4 %

Fysisk ljudbok		

153

159

+ 3,8 %

E-bok*		

65

67

+ 3,4 %

Utländsk utgivning		

183

176

- 4,0 %

Okänd artikel		

89

86

- 3,7 %

Totalt		

123

125

+ 1,0 %

Diagram 3 c och Tabell 3 c: Snittpriser för olika format under tidsperioden 1 januari till
31 december 2017 jämfört med samma period 2016.
* Denna försäljning av strömmade och nedladdningsbara böcker (digitala ljudböcker och e-böcker)
omfattar inte digitala abonnemangstjänsters försäljning. Se Diagram 1A och Tabell 1A för en överblick av dessa aktörers helårsförsäljning.
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4. Topplistor under 2017

Välkända namn toppar den skönlitterära försäljningen

Deckare och spänningslitteratur tar stor plats på den skönlitterära årstopplistan
för 2017. Den bäst säljande skönlitterära titeln var Mannen som sökte sin skugga
av David Lagercrantz. Samtliga författare på den skönlitterära listan, med undantag från Nobelprisvinnaren Kazuo Ishiguro och Augustprisvinnaren Johannes
Anyuru, finns med på tidigare års försäljningstopplistor. Det är värt att notera att
de allra flesta böcker på den skönlitterära listan ingår i serier. Mannen som sökte
sin skugga är den femte boken i Milleniumserien skapad av Stieg Larsson, Lars
Keplers bok Kaninjägaren är den sjätte boken i Joona Linna-serien, Begynnelse
av Dan Brown är den femte boken i Robert Langdon-serien och så vidare. Mest
anmärkningsvärt är att alla Elena Ferrantes fyra romaner i Neapelkvartetten är på
topplistan över de tjugo bäst säljande titlarna under 2017, inte minst eftersom listan i övrigt domineras av genrelitteratur, särskilt deckare och spänningslitteratur.
Inom facklitteraturen finns en stor tematisk spridning. Den bäst säljande facklitterära boken 2017 var Hur jag lärde mig förstå världen av Fanny Härgestam och
Hans Rosling. Under 2017 fanns ett par återkommande trender från 2016. Antiinflammatorisk mat, hälsa och böcker skrivna av så kallade youtubers är ett par sådana exempel. Augustprisvinnaren Ett jävla solsken: En biografi över Ester Blenda
Nordström av Fatima Bremmer var den fjortonde bäst sålda facklitterära boken i
Sverige under 2017.
Årstopplistan för Barn och ungdom speglar samma fenomen som den övriga
skönlitterära listan, nämligen att majoriteten av listplaceringarna innehas av samma författare som också återfinns på förra årets lista, med samma eller nya titlar.
Fem av tjugo titlar är dessutom skrivna av samma författare – Martin Widmark –
och ingår i serien om LasseMajas Detektivbyrå som han skapar tillsammans med
Helena Willis. Slottsmysteriet av Martin Widmark och Helena Willis var den bäst
säljande barn- och ungdomsboken. Året innan hade Martin Widmark sex titlar på
listan över de tjugo bäst säljande titlarna.
Notera att årstopplistorna i dessa avsnitt avser antal sålda exemplar och inte
försäljning i kronor.
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4 A. Årstopplista 2017 i antal sålda exemplar – All slags skönlitteratur

1. David Lagercrantz
2. Lars Kepler
3. Dan Brown
4. Camilla Läckberg
5. Leif G.W. Persson
6. Elena Ferrante
			
7. Elena Ferrante
			
8. Elena Ferrante
			
9. Jan Guillou
10. Kazuo Ishiguro
11. Elena Ferrante
			
12. Jens Lapidus
13. Jo Nesbø
14. Alex Schulman
15. Malin Persson Giolito
16. Johannes Anyuru
			
17. Kazuo Ishiguro
18. Mari Jungstedt
19. Sofie Sarenbrandt
20. Jussi Adler-Olsen

Mannen som sökte sin skugga
Kaninjägaren
Begynnelse
Häxan
Kan man dö två gånger?
Det förlorade barnet. Bok 4,
Medelålder och åldrande
Min fantastiska väninna. Bok 1,
Barndom och tonår
Henne nya namn. Bok 2,
Ungdomsår
1968
Återstoden av dagen
Den som stannar, den som går. Bok 3,
Åren mitt i livet
Top Dogg
Törst
Glöm mig
Störst av allt
De kommer att drunkna i sina mödrars
tårar
Never let me go
Det förlovade landet
Bakom din rygg
Selfies

Norstedts
Albert Bonniers Förlag
Albert Bonniers Förlag
Bokförlaget Forum
Albert Bonniers Förlag
Norstedts				
Norstedts
Norstedts
Piratförlaget
Wahlström & Widstrand
Norstedts
Wahlström & Widstrand
Albert Bonniers Förlag
Bookmark Förlag
Wahlström & Widstrand
Norstedts
Walhström & Widstrand
Albert Bonniers Förlag
Bookmark Förlag
Albert Bonniers Förlag
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4 B. Årstopplista 2017 i antal sålda exemplar – All slags facklitteratur

1. Fanny Härgestam &
Hur jag lärde mig förstå världen
		 Hans Rosling
2. Mia Clase &
Food pharmacy: en berättelse om
		 Lina Nertby Aurell
tarmfloror, snälla bakterier, forskning
			
och antiinlammatorisk mat
3. Anders Hansen
Hjärnstark: hur motion och träning
			
stärker din hjärna (storpocket)
4. Thomas Erikson
Omgiven av idioter: Hur man förstår
			
dem som inte går att förstå
5. Mia Clase &
Food pharmacy: kokboken
		 Lina Nertby Aurell		
6. Joakim Lundell,
Monster
		 Leif Eriksson &
		 Martin Svensson
7. 		
Guiness World Records 2018
8. Yuval Noah Harari
Sapiens: en kort historik över
			
mänskligheten
9. Thomas Erikson
Omgiven av psykopater: så undviker
			
du att bli utnyttjad av andra
10. Carl-Johan Vallgren
Mikael Persbrandt: så som jag minns det
11. Therése Lindgren
Vem bryr sig?
12. Mikael Lindnord &
		 Val Hudson
Arthur: Gatuhunden som lämnade
			
djungeln och hittade hem
13. Anders Hansen
Hjärnstark: hur motion och träning
			
stärker din hjärna (inbunden)
14. Fatima Brenner
Ett jävla solsken: en biografi över
			
Ester Blenda Nordström
15. Coop provkök
Vår kokbok
16. Tino Sanandaji
Massutmaning: ekonomisk politik mot
			
utanförskap & antisocialt beteende
17. Peter Wohlleben
Trädens hemliga liv
18. Therése Lindgren
Ibland mår jag inte så bra
19. Stefan Ekberg
Boken om mig
20. Yuval Noah Harari
Homo Deus: en kort historik över
			
morgondagen
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Natur & Kultur
Bonnier Fakta

Fitnessförlag
Hoi Förlag
Bonnier Fakta
Bokförlaget Forum

Bonnier Fakta
Natur & Kultur
Bokförlaget Forum
Albert Bonniers Förlag
Bokförlaget Forum
Bokförlaget Forum
Fitnessförlaget
Bokförlaget Forum
Norstedts
Vulkan
Norstedts
Bokförlaget Forum
Ego förlag i Stockholm
Natur & Kultur
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4 C. Årstopplista 2017 i antal sålda exemplar – Barn och ungdomslitteratur

1. Martin Widmark
2. Elena Favilli &
		 Francesca Cavallo
3. Astrid Lindgren &
		 Eva Eriksson
4. Martin Widmark
5. Martin Widmark
6. Ingelin Angerborn
7. Martin Widmark
8. Martin Widmark
			
9. Jeff Kinney
10. 		
11. Kristina Ohlsson
12. Elias Våhlund &
		 Agnes Våhlund
13. Martin Östergren &
		 Mårten Blomkvist
14. 		
15. Ingelin Angerborn
16. 		
17. Gösta Knutsson,
		 Michael Rönn &
		 Åsa Rönn
18. Åsa Larsson &
		 Inger Korsell
19. Åsa Larsson &
		 Inger Korsell
20. Ingelin Angerborn

Slottsmysteriet
Godnattsagor för rebelltjejer: 100
berättelser om fantastiska kvinnor
Räven och tomten

Bonnier Carlsen
Max Ström

Sjukhusmysteriet
Hotellmysteriet
Fyr 137
Diamantmysteriet
LasseMajas sommarlovsbok.
Var är Sylvester?
Fly fältet
MiniPixi säljförpackning 1
Mysteriet på Örnklippan
Handbok för superhjältar. Handboken

Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen
Rabén & Sjögren
Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen
Lilla Piratförlaget
Rabén & Sjögren

Sjung med Disney

Max Ström

MiniPixi säljförpackning 2
Rum 213
Pixi adventskalender – Cecilia Heikkilä
Heja, Pelle Svanslös!

Bonnier Carlsen
Rabén & Sjögren
Bonnier Carlsen
Bonnier Carlsen

Pax. Nidstången

Bonnier Carlsen

Pax. Vitormen

Bonnier Carlsen

Sal 305

Rabén & Sjögren

Rabén & Sjögren
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4 D. Årstopplista 2017 i antal sålsa exemplar – Pocket (oavsett genre)

1. Thomas Erikson
			
2. Malin Persson Giolito
3. Jojo Moyes
4. Jenny Colgan
			
5. Elena Ferrante
			
6. Sofie Sarenbrandt
7. Mari Jungstedt
8. Anthony Doerr
9. Anders de la Motte
10. Stefan Ahnhem
11. Hanya Yanagihara
12. Jan-Philipp Sendker
13. Lars Kepler
14. Tove Alsterdal
15. Jenny Colgan
			
16. Fredrik Backman
17. Nina George
18. Leif G.W. Persson
19. Alex Schulman
20. Jason Timbuktu Diakité
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Omgiven av idioter: Hur man 		Månpocket
förstår dem som inte går att förstå		
Störst av allt		Månpocket
Toner i natten		Printz publishing
Sommar i det lilla bageriet på 		Massolit Förlag
Strandpromenaden
Min fantastiska väninna. Bok 1, 		Norstedts
Barndom och tonår
Tiggaren
Bookmark Förlag
Det andra ansiktet		Bonnier Pocket
Ljuset vi inte ser		Bookmark Förlag
Slutet på sommaren		Månpocket
Arton grader minus		Månpocket
Ett litet liv		Bonnier Pocket
Hjärtats innerliga röst		Månpocket
Kaninjägaren		Månpocket
Vänd dig inte om		Lind & Co
Jul i det lilla bageriet på 		Massolit Förlag
strandpromenaden
Björnstad		Månpocket
Den lilla bokhandeln i Paris		Bazar Förlag
Kan man dö två gånger?		Bonnier Pocket
Glöm mig		Bookmark Förlag
En droppe midnatt		Månpocket

t o p p l ist o r u n d e r 2 0 1 7

4 E. Årstopplista 2017 i antal sålda exemplar– Ljudböcker (oavsett genre)

1. Anders de la Motte
2. Håkan Nesser
3. David Lagercrantz
4. Camilla Läckberg
5. David Lagercrantz
6. Camilla Läckberg
7. Bodil Malmsten
8. Jo Nesbø
9. Dan Brown
10. Dan Buthler,
		 Dag Öhrlund &
		 Nils Olsson
11. Anders Hansen
			
12. Jens Lapidus
13. Jan Guillou
14. Camilla Läckberg
15. Dan Brown
16. Malin Persson Giolito
17. Lars Kepler
18. Jussi Alder-Olsen
19. Jussi Alder-Olsen
20. Jonas Bonnier

Slutet på sommaren
Eugen Kallmans ögon
Mannen som sökte sin skugga (MP3)
Häxan (MP3)
Mannen som sökte sin skugga (CD)
Lejontämjaren
Priset på vatten i Finistère
Törst
Begynnelse (MP3)
Uppståndelsen

Bonnier Audio
Bonnier Audio
Norstedts
Bonnier Audio
Norstedts
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Lind & Co

Hjärnstark: hur motion och träning
stärker din hjärna
Top Dogg
1968
Häxan (CD)
Begynnelse (CD)
Störst av allt
Kaninjägaren
Selfies (CD)
Selfies (MP3)
Helikopterrånet

Bonnier Audio
Bonnier Audio
Piratförlaget
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio
Bonnier Audio

*Notera att strömmade och nedladdningsbara böcker (digitala ljudböcker) i stor utsträckning säljs genom uppgiftslämnare
som inte finns representerade i Bokförsäljningsstatistiken. Topplistorna avspeglar försäljningen hos uppgiftslämnarna i
dataunderlaget och är inte representativt för marknaden i stort.

41

t o p p l ist o r u n d e r 2 0 1 7

4 F. Årstopplista 2017 i antal sålda exemplar av enskilda titlar – E-böcker (oavsett genre)

. 1. Anders de la Motte
2. Malin Persson Giolito
3. Camilla Läckberg
4. Jo Nesbø
5. David Lagercrantz
6. Stefan Ahnhem
7. Kazuo Ishiguro
8. Anders Hansen
				
9. Håkan Nesser
10. Jens Lapidus
11. Camilla Läckberg
12. Lars Kepler
13. Jussi Adler-Olsen
14. Thomas Erikson
				
15. Dan Brown
16. Arne Dahl
17. Hanya Yanagihara
18. Jojo Moyes
19. Denise Rudberg
20. Marie Jungstedt

Slutet på sommaren			Bokförlaget Forum
Störst av allt			Wahlström & Widstrand
Häxan				Bokförlaget Forum
Törst				Albert Bonniers Förlag
Mannen som sökte sin skugga
Norstedts
Arton grader minus			Bokförlaget Forum
Återstoden av dagen		
Wahlström & Widstrand
Hjärnstark: hur motion och 		
Fitnessförlaget
träning stärker din hjärna
Eugen Kallmans ögon		
Albert Bonniers Förlag
Top Dogg				Wahlström & Widstrand
Lejontämjaren			Bokförlaget Forum
Kaninjägaren			
Albert Bonniers Förlag
Selfies				Albert Bonniers Förlag
Omgiven av idioter: hur man
Hoi Förlag
förstår dem som inte går att förstå
Begynnelse				Albert Bonniers Förlag
Inland				Albert Bonniers Förlag
Ett litet liv				Albert Bonniers Förlag
Toner i natten			Printz Publishing
De sju som såg			Bokförlaget Forum
Det förlovade landet		
Albert Bonniers Förlag

*Notera att strömmade och nedladdningsbara böcker (e-böcker) i stor utsträckning säljs genom uppgiftslämnare som inte
finns representerade i Bokförsäljningsstatistiken. Topplistorna avspeglar försäljningen hos uppgiftslämnarna i dataunderlaget och är inte representativt för marknaden i stort.
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5. Bokförsäljningsstatistikens bakgrund och metod

Unik kartläggning av den svenska bokförsäljningen
Denna rapport presenterar statistik baserad på den mest omfattande datainsamlingen av svensk bokförsäljning från återförsäljare som någonsin har gjorts i Sverige. Den är resultatet av ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen
och Svenska Förläggareföreningen och är unik genom att den presenterar tillförlitlig försäljningsstatistik som aldrig tidigare funnits tillgänglig.
Detta är den åttonde rapporten som baseras på Bokförsäljningsstatistikens
data. Den inkluderar detaljerad statistik för åren 2016 och 2017. En rapport som
presenterar försäljningsstatistik för första halvåret 2017 har tidigare publicerats
och denna kan läsas som komplement för den som är intresserad av en ännu mer
detaljerad bild av hur försäljningen såg ut under olika delar av året. Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen har publicerat samtliga
rapporter på sina hemsidor.
Försäljningsstatistiken som presenteras i denna rapport omfattar tidsperioden
från den 1 januari 2016 till den 31 december 2017 och fokuserar på allmänlitteratur. För närvarande finns ett antal namngivna, stora uppgiftslämnare verksamma
inom nätbokhandel, bokklubbar, varuhus, stormarknader och fysisk bokhandel
(se bilaga 6A). Datainhämtningen är löpande och kommande rapporter kommer
att redogöra för senare tidsperioder. I Bokinfos dagliga katalogarbete korrigeras
varugrupp på en bok om den är felaktigt inlagd. Detta kan medföra marginella
förändringar i genrer och format beroende på när statistiken hämtas från systemet. Under det fleråriga arbetet med Bokförsäljningsstatistiken har tillkommande uppgiftslämnare inte alltid kunnat lämna fullständig försäljningsstatistik
ända tillbaka till den 1 januari 2012, som är det datum där försäljningsdata tidigast
har insamlats från. Därför kan inte rättvisande jämförelser göras över flera års tid.
Alla diagram i denna och tidigare rapporter redovisar dock enbart jämförbara
data. Det kan slutligen noteras att historisk försäljningsstatistik kan komma att
uppdateras i händelse av att uppgiftslämnare lämnar eller ansluter till Bokförsäljningsstatistiken.
Statistiken bygger på daglig försäljningsstatistik inrapporterad från uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande och är indelad per genre, bokformat,
försäljningskanal och region. Uppgiftslämnare kan med fyra dagars fördröjning
se sin egen försäljning i förhållande till den totala försäljningen inom den egna
kanalen och totalt. Medlemsförlagen i Svenska Förläggareföreningen ser sina
egna försäljningssiffror och titlar i förhållande till totalsiffran inom respektive
statistikområde.
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen kommer
förutom denna rapport att publicera ytterligare en rapport under 2018 baserad
på Bokförsäljningsstatistiken som kommer att behandla försäljningen under det
första halvåret 2018.
Branschorganisationerna har under 2017 erhållit stöd från Tillväxtverket i en
utlysning särskilt riktad mot de kulturella och kreativa näringarna. Stödet an43

b o k f ö rs ä l j n i n g sstatisti k e n s b a k g r u n d o c h m e t o d

vänds för närvarande för att förbättra statistiken, både vad gäller dataunderlag och
när det gäller tekniskt utförande i Bokinfo. Satsningarna har särskilt fokuserat på
att ansluta de digitala abonnemangstjänsterna till de ordinarie uppgiftslämnarna
samt att ansluta fler fristående fysiska boklådor. Det tekniska systemet i Bokinfo
kommer bland annat att möjliggöra jämförelser av genrer och format inom olika
kanaler och en rad andra förbättringar. För detta stöd är branschorganisationerna
mycket tacksamma.

Avsnittet om digitala abonnemangstjänster

Aktörer nischade på de digitala formaten har haft stor tillväxt de senaste åren.
Betydelsen av sådana företag märktes inte minst då Storytel förvärvade Norstedts
under 2016. Digitala abonnemangstjänster ingår i dagsläget inte i det ordinarie
dataunderlaget insamlat via Bokinfo. Deras verksamheter är uppbyggda kring en
affärsmodell, där kunder inte köper enskilda verk, utan betalar för att under en
viss tid lyssna på digitala ljudböcker eller läsa digitala e-böcker. I framtiden är
förhoppningen att ansluta digitala abonnemangstjänster som uppgiftslämnare till
det ordinarie dataunderlaget. För att få en bild av dessa företags marknadsstorlek
och marknadstillväxt har dock uppgifter insamlats separat och redovisats i konsoliderad form. De uppgifter som samlats in från BookBeat, Nextory och Storytel
rör antal lyssnade ljudböcker och lästa e-böcker för 2016 och 2017, samt försäljning i kronor exklusive moms för ljudböcker och lästa e-böcker för 2016 och 2017.
Detta visas i Diagram 1A och Tabell 1A respektive Diagram 2A och Tabell 2A.
Observera att övriga diagram och tabeller enbart utgår från det ordinarie dataunderlaget.

Hur skiljer sig Bokförsäljningsstatistiken från tidigare kartläggningar?

En uppskattning av Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen är att Bokförsäljningsstatistiken omfattar cirka tre fjärdedelar av all
allmänlitteratur som säljs i Sverige. Begreppet allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men har delvis flytande
och oklara gränser, vilket är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur
som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i denna
rapport vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.
Svenska Förläggareföreningen har sedan 1973/74 tagit fram detaljerad statistik över sina medlemmars utgivning och försäljning. Dessa rapporter presenterar uppgifter och jämförelser i långa tidsserier över förlagens utgivning och
försäljning till återförsäljare. Till skillnad från dessa rapporter redovisar Bok44
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försäljningsstatistiken försäljningen i nästa led, hos återförsäljarna. I Bokförsäljningsstatistiken är läromedel för grundskolan och gymnasieskolan, stora delar
av kurslitteraturen för högskola samt företagslitteraturen i huvudsak inte inräknade. Uppskattningar av förlagens försäljning av sådan litteratur finns i förlags
statistiken, vilken är tillgänglig i Svenska Förläggareföreningens Faktabank, se
www.forlaggare.se/faktabank. Där finns också en rad andra rapporter, till exempel
om läsvanor, litteraturstödet, e-boken, pocketboken och kulturmoms på böcker.
Svenska Bokhandlareföreningen tillhandahåller också rapporter och information
på sin hemsida www.svenskabokhandlareforeningen.se.
Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen har tidigare genom åren samarbetat kring publiceringen av olika rapporter som rör deras
gemensamma marknad. Denna rapport syftar till att ytterligare utöka kunskapsspridningen om försäljningen av böcker i Sverige genom sammanställning och
analys av nya, tillgängliga försäljningsdata.
De kvantitativa försäljningssiffror som Bokförsäljningsstatistiken bygger på
kan kortfattat sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder. Branschorganisationerna ger också ut
andra analyser och rapporteringar baserade på till exempel kvalitativa data som
genom sin karaktär besvarar andra forskningsfrågor än de som är centrala i denna rapport. För jämförbarheten mellan rapporter är det som sagt viktigt att vara
medveten om skillnader beträffande metod och datakällor för olika rapporter och
analyser.

Hur har datainsamlingen skett och hur klassificeras försäljningen?

Bokinfo, vars verksamhet syftar till att skapa en effektiv förmedling av bokinformation, har anlitats för att insamla och sammanställa data från uppgiftslämnarna.
Försäljningsdata har levererats från uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande och är därför tillförlitliga förstahandsuppgifter om faktisk försäljning.
Alla försäljningssiffror är exklusive moms och i löpande priser.
Fullständiga klassificeringsscheman för litteraturkategorier (genrer) samt format återfinns i bilaga. I korthet redovisas försäljning i genrerna: Skönlitteratur,
Deckare och spänning, Utländsk litteratur, Barn och ungdom, Populär facklitteratur,
Humaniora, Facklitteratur, Mat och dryck, samt Okänd artikel. Barn och ungdom
är därtill särredovisad på ålderskategorierna: Barn 0-3 år, Barn 3-6 år, Barn 6-9 år,
Barn 9-12 år, Barn 12-15 år, Unga vuxna, samt Okänd ålderskategori. Vad gäller
format redovisas försäljning i kategorierna: Inbundet, Pocket, Övriga format, Digital ljudbok, Fysisk ljudbok, E-bok, Utländsk utgivning, samt Okänd artikel.
Försäljning visas för olika mätperioder. Data som finns tillgänglig för denna
rapport gör det inte möjligt att utreda hur försäljningen är fördelad över antalet
enskilda titlar. Eftersom ett litet antal bästsäljande titlar generellt står för en stor
del av den totala bokförsäljningen kan det antas att vissa enskilda titlar har haft en
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märkbar påverkan på hela genrer, i synnerhet när en sådan titel kategoriseras i en
mindre vanlig kategori. Likaså kan försäljningsresultat under enskilda månader
påverkas av lanseringsdatumen för enskilda storsäljande titlar.
Den enda redovisningen av enskilda titlars försäljning sker i årstopplistorna.
Observera att benämningarna skönlitteratur och facklitteratur som används i årstopplistorna är bredare än när samma benämningar används i genrejämförelser.
I årstopplistorna inrymmer skönlitteratur inte bara varugrupperna för genren
Skönlitteratur, utan även varugrupperna för genren Deckare och spänning och Utländsk litteratur. Benämningen facklitteratur i årstopplistorna inrymmer inte bara
varugrupperna för genren Facklitteratur, utan även varugrupperna för Humaniora, Populär facklitteratur, samt Mat och dryck. Årstopplistorna för olika format
inrymmer alla slags genrer inom det ifrågavarande formatet.

Hur har datainsamlingen analyserats?

Analysen av Bokförsäljningsstatistiken är naturligtvis avhängig den kategorisering och de sätt att sortera försäljning som finns inbyggda i Bokinfos system. Hur
data kategoriseras och sorteras i Bokinfo är ett resultat av både pragmatiska och
principiella beslut. Den är pragmatisk därför att den utgår från hur data redan
är kategoriserad i ett tidigare skede. Begränsningar för hur data kan sorteras har
också införts på grund av principiella konkurrensrättsliga avvägningar. Det är exempelvis därför inte möjligt att ta fram snittpriser för olika format i olika försäljningskanaler.
I motsats till Svenska Förläggareföreningens förlagsstatistik bygger Bokförsäljningsstatistiken på en relativt kort tidsperiod, med start den 1 januari 2012. Eftersom tidsperioden är kort har jämförelser i denna rapport fokuserat på skillnader
mellan försäljning under helåret 2017 jämfört med helåret 2016. Därutöver redovisas månadsförsäljning i fördjupade kapitel för dessa tidsperioder. Bokreans försäljningsstatistik har bestämts till den officiella startdagen och tre veckor framåt. I
jämförelser av månadsförsäljning under februari och mars kan det vara intressant
att notera när startdagen för bokrean inträffar de olika åren, eftersom den ofta står
för en betydande del av helårsförsäljningen.
Försäljningsstatistiken illustreras dels i stapeldiagram för den aktuella mätperioden och dels i tabellform. Staplarna för de två jämförande tidsperioderna redovisas i kronologisk ordning. Stapeln i gult till vänster visar med andra ord en
tidigare tidsperiod än den orange stapeln till höger.
För att underlätta läsbarheten redovisas försäljning i avrundade tal. Det ska
noteras att den procentuella förändringen är beräknad på icke avrundade tal och
redovisad med en decimal. Skälet till att den procentuella förändringen är beräknad på icke avrundade siffror är för att bättre återspegla den faktiska förändringen
samtidigt som läsbarheten av rapportens siffror ska vara hög.
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Kort om syfte och statistisk kvalitet

Syftet med Bokförsäljningsstatistiken är att insamla nya tillförlitliga data om
återförsäljares löpande försäljning av olika slags böcker för att på så sätt öka förståelsen och medvetenheten om bokbranschens villkor och utveckling. Svenska
Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningens samordning möjliggör att återförsäljarna av allmänlitteratur i dataunderlaget har kunnat lämna jämförbara försäljningsdata.
Det ska i detta sammanhang dock betonas att det finns flera stora och betydande återförsäljare av böcker som i dagsläget inte är uppgiftslämnare till Bokförsäljningsstatistiken. Eftersom uppgiftslämnarna inte utgör ett slumpmässigt stickprov, vilket är mycket viktigt att vara medveten om, kan det inte uteslutas att det
finns systematiska skevheter i statistiken.
Fyra vedertagna kvalitetsaspekter av statistik behandlar innehåll, tidsaspekt,
tillförlitlighet och tillgänglighet. Innehållsaspekten handlar om att begrepp ska
förstås likadant bland uppgiftslämnare, vilket Bokinfos standardiserade kategorisering borgar för. Vad gäller tidsaspekten har försäljningsdata fram till 31 december 2017 analyserats, vilket måste betraktas som mycket aktuella uppgifter givet
publiceringstidpunkten. Dessutom är jämförelser över tid tillförlitliga på grund
av att data insamlats på samma sätt under datainsamlingsperioden. Tillförlitlighet i statistisk data bygger på ett litet urvalsfel, lågt bortfall, små svarsfel och god
populationstäckning. Bokförsäljningsstatistiken utgör alltså inte ett slumpmässigt
stickprovsurval, men det kan argumenteras för att bortfallet av försäljning från
uppgiftslämnarna är mycket litet, att svarsfelen bör vara små på grund av den
standardiserade kategoriseringen hos Bokinfo och att täckningen av populationen är hög om man med populationen avser alla återförsäljare av allmänlitteratur i Sverige och beaktar den enormt stora datamängd som underlaget inrymmer.
Förhoppningsvis kan dessutom kommande rapportering av Bokförsäljningsstatistiken inkludera ännu fler uppgiftslämnare och på så sätt lämna ännu mer
tillförlitlig statistik. Slutligen, vad gäller tillgänglighet, är det Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningens ambition att tillhandahålla försäljningsdata och analyser av dessa på ett så tillgängligt sätt som möjligt. Därför
publiceras rapporterna på båda organisationernas webbplatser där de kan laddas
ned kostnadsfritt.

Rapportens kvalitativa data

Rapportens fokus har varit att presentera kvantitativa försäljningsdata av svensk
bokförsäljning från återförsäljare. I samband med att försäljningssiffrorna har tagits fram har emellertid några intervjuer genomförts med olika branschföreträdare för att kontextualisera försäljningsstatistiken. Intervjuerna har genomförts
vid fysiska möten eller per telefon. Svaren från dessa intervjuer har redovisats i
löpande text under avsnittet Röster från branschen.
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6. Bilagor

6 A. Deltagande uppgiftslämnare
Fysisk bokhandel

Akademibokhandeln, majoriteten av butiker i JB-gruppen, Pocketshop, majoriteten av butiker i Ugglan samt femton fristående butiker.
Internetbokhandel/bokklubbar

Adlibris, Akademibokhandeln.se, Bokus, Cdon, Barnens bokklubb, Bonniers bokklubbar samt Norstedts bokklubbar.
Dagligvaruhandel

Axfood, Bergendahls, Coop och Ica.
Digitala abonnemangstjänster*

BookBeat, Nextory och Storytel.
*Observera att dessa uppgiftslämnare inte ingår i det ordinarie dataunderlaget och därför inte finns
representerade i jämförelser mellan genrer och format. Data har insamlats separat från dessa uppgiftslämnare och redovisas enbart under kanalförsäljning.
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6 B. Bokinfos klassificeringar
Bokinfos varugrupper för klassificering av genre

Allmän skönlitteratur:
• 01 Antologier och sagor
• 02 Essäer
• 03 Svenska berättare
• 04 Utländska berättare
• 07 Lyrik
• 08 Dramatik
• 09 Humor och kåserier
• 10 Serier och skämtteckningar
• 11 Citatsamlingar och aforismer
Deckare och spänning:
• 05 Deckare, thrillers och spänning
• 06 Fantasy och science fiction
Utländsk litteratur:
• 12 Skönlitteratur på andra språk, samt alla ISBN som inte börjar på 97891 i
		
Bokinfo.
Barn och ungdom:
• 61 Skönlitteratur för barn och ungdom
• 62 Facklitteratur för barn och ungdom.
Dessa sammanslagna varugrupper är i sin tur uppdelade på ålderskategorierna:
Barn 0–3 år, Barn 3–6 år, Barn 6–9 år och Unga vuxna.
Humaniora:
• 13 Memoarer och biografier
• 14 Historia och arkeologi
• 15 Kulturhistoria och allmän humaniora
• 16 Religion
• 17 Filosofi och idéhistoria
• 22 Böcker om böcker och skrift
• 23 Litteraturvetenskap
• 24 Språk (inkl. lexika parlörer och ordböcker)
• 38 Psykologi
• 39 Pedagogik
• 40 Media och kommunikation
• 41 Samhälle, politik och debatt
• 42 Militärväsen och vapen
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Populär facklitteratur:
• 09 Humor och kåserier
• 10 Serier och skämtteckningar
• 18 Musik och dans
• 19 Teater
• 20 Film och fotografi
• 21 Konst
• 25 Geografi och resor
• 26 Kartor
• 36 Hälsa, skönhet och sex
• 37 Astrologi och esoterika
• 46 Växter
• 47 Trädgård
• 48 Vilda djur
• 49   Husdjur
• 50 Jakt och fiske
• 51 Miljövård
• 52 Jord- och skogsbruk
• 54 Hus och hem
• 55 Sömnad och handarbete
• 56 Hantverk och hobby
• 57 Spel
• 58 Sport, motion och friluftsliv
• 59 Uppslagsböcker mm.
• 60 Blandat
Facklitteratur:
• 27 Allmän naturvetenskap
• 28 Kemi
• 29 Biologi
• 30 Astronomi
• 31 Fysik
• 32 Teknik
• 33 Matematik och statistik
• 34 Datalitteratur
• 35 Medicin
• 43 Ekonomi
• 44 Management
• 45 J uridik
Mat och dryck:
• 53 Mat och dryck
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Bokinfos klassificering av format

Inbundet: Motsvarar Bokinfos mediatyp ”Bok” och Bokinfos bandtyp ”Inbunden”.
Pocket: Motsvarar Bokinfos mediatyp ”Bok” och Bokinfos bandtyp ”Pocket”.
Övriga format: Motsvarar alla övriga svenska ISBN i Bokinfo – board book,
danskt band, excess, flexband, halvfranskt, halvklotband, helklotband, häftad, kartonnage, spiral och storpocket.
Digital ljudbok: Motsvarar Bokinfos mediatyp ”Nedladdningsbar bok” och Bokinfos bandtyp ”MP3-fil”.
Fysisk ljudbok: Motsvarar alla Bokinfos bandtyper för mediatypen ”Ljudbok”.
E-bok: Motsvarar Bokinfos mediatyp ”Nedladdningsbar bok” och Bokinfos bandtyp ”E-Bok”, ”Epub” eller ”PDF”.
Utländsk utgivning: Motsvarar alla ISBN-nummer som inte börjar på 97891 i
Bokinfo.
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6 C. Rättelse
Rapporten Boken 2017 – marknaden, trender och analyser publicerad i februari
2017 angav tyvärr felaktigt att digitala abonnemangstjänster omsatte 218 miljoner kronor år 2015 och 352 miljoner kronor år 2016. De rätta beloppen är 213
miljoner kronor respektive 339 miljoner kronor. Därmed var den korrekta procentuella tillväxten 59 procent och inte 61 procent. Den korrekta procentuella
tillväxten på den totala marknaden inklusive digitala abonnemangstjänster uppgick till 1,3 procent och inte 1,5 procent.
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